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1. Inleiding 

Voor u ligt de Maatwerk Energieadvies van de VvE Het Voorbeeld in Ons Dorp. De VvE is gelegen aan 
de Voorbeeldlaan 176-254 en omvat 64 woningen. In dit rapport vindt u in hoofdstuk 2 een 
beschrijving van de uitgangssituatie van de VvE. In hoofdstuk 3 stellen wij een aantal 
verbeterpakketten voor. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 de gevolgen van deze verbeterpakketten 
omschreven. Dit betreft onder andere het energielabel, de kosten voor realisatie en de 
energiebesparing. In hoofdstuk 5 is ingeruimd voor een samenvatting van het geheel, conclusies en 
vervolgstappen. 
 
Het is de bedoeling dat de VvE Het Voorbeeld met dit rapport in de hand concrete stappen kan 
zetten om het gebouw te verduurzamen. Hier komen veel technische zaken bij kijken zoals het 
berekenen van energielabels, het opstellen van begrotingen, subsidie-, financierings- en 
besparingsberekeningen. Om tot een voor iedereen leesbaar rapport te komen hebben wij deze 
informatie in het rapport zoveel mogelijk in tabellen samengevat. De berekeningen op basis 
waarvan deze tabellen tot stand zijn gekomen zijn als bijlage bij het rapport opgenomen. Deze 
kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanvragen van offertes, subsidies, financiering en 
bieden hulp op het moment dat u vervolgstappen wilt gaan zetten. 
 
Op  hebben wij een intakegesprek gevoerd met het bestuur en de beheerder van de VvE. Zij gaven 
aan dat kosten voor het verwarmen van de woningen door de leden van de vereniging als hoog 
worden ervaren. De verduurzaming van het gebouw moet bijdragen aan het beperken van de 
stookkosten, verminderen (op termijn) van de onderhoudskosten en het verbeteren van het 
comfort.   
 
De VvE Het Voorbeeld heeft zelf al duurzame maatregelen getroffen. De kozijnen zijn in de jaren 90 
vervangen voor kunststof kozijnen voorzien van dubbelglas. In opdracht van de Gemeente 
Amsterdam heeft dit plaatsgevonden in het kader van beperking geluidsoverlast van het spoor. De 
kozijnen t.p.v. de inpandige balkons zijn nog origineel. De algemene verlichting is vervangen door 
ledverlichting. Verder zijn in 2018 de voormalige kantoorpanden getransformeerd naar 
loftwoningen.  
 

  
Kunststof kozijn dubbelglas  Armatuur berging 

 

Wij hebben dit rapport met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het gebeuren dat er een 
foutje in de inhoud is geslopen. Mocht u een onjuistheid constateren dan verzoeken wij u om hier 
melding van te maken. Wij zullen dit dan in overleg met u corrigeren. Steeds kan niet aansprakelijk 
worden gesteld op basis van mogelijke fouten in de inhoud van dit rapport. 
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2. Uitgangssituatie van de VvE 

2.1 Korte omschrijving van het gebouw 

De VvE is gebouwd in 1965 als appartementencomplex en bestaat uit 12 woonlagen met ieder 4 tot 

12 woningen. In 2018 heeft de transformatie van kantoren naar loftwoningen plaatsgevonden. Op de 

1ste en 2de etage zijn 24 loftwoningen gerealiseerd. De woonverdiepingen zijn gelegen boven een 

plint waarin bergingen en het ketelhuis van de collectieve verwarmingsinstallatie zijn 

ondergebracht. De ligging van de woningen ziet u in het onderstaande schema.  

 

 
 

 
 

 

Op grond van het vloeroppervlakte en de ligging binnen het gebouw onderscheiden wij de volgende 

woningtypen: 

 

 

256D 256E 256F 256G 256H

258D 40 m² 258E 37 m² 258F 37 m² 258G 37 m² 40 m² 258H

nr. 248 208 nr. 254 214

240 200 246 206

256C 232 192 238 198 256K

258C 224 184 230 190 258K

216 176  64 m² 222 182  62 m²

nr. 250 210 nr 252 212

242 202 244 204

37 m² 234 194 236 196 37 m²

226 186 228 188

218 178  76 m² 220 180 76 m²

256B 256A 256N 256M 256L

258B 40 m² 258A 37 m² 258N 37 m² 258M 37 m² 40 m² 258L

Westgevel

Noordgevel Zuidgevel

Oostgevel

Woningtypes

A Hoekwoning onder het dak Loftwoning onder het dak

Hoekwoning tussenverdieping Loftwoning grenzend aan vloer

B Hoekwoning onder het dak Loftwoning hoek onder het dak

Hoekwoning tussenverdieping Loftwoning hoek grenzend aan vloer

C Hoekwoning onder het dak 248 Huisnummer

Hoekwoning tussenverdieping 64 m² Oppervlakte in m² volgens BAG

D Hoekwoning onder het dak

Hoekwoning tussenverdieping

Project: VvE Maassluisstraat 176 -254

Bouwjaar: 1965

Plaats Amsterdam

omschrijving ligging aantal m² aantal m² aantal m²

Type A Hoekwoning 9 62 1 62

Type B Hoekwoning 9 64 1 64

Type C Hoekwoning 9 76 1 76

Type D Hoekwoning 9 76 1 76

Loftwoningen Hoekwoning 4 40 4 40

Loftwoningen tussenwoning 8 37 8 37

Oppervlakte totaal 3.692 m² aantal woningen 64

Oppervlakte gemiddeld 58 m²

Bepaald op basis van 

Eerste verdieping tussenverdieping topverdieping

Basisadministratie Gebouwen (BAG)
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2.2 Huidige onderhoudssituatie 

Het onderhoud van het complex wordt op basis van het MJOP uitgevoerd. Het   
MJOP van de VvE dateert uit 2017 en heeft een looptijd tot 2031. Geconstateerd is dat de huidige 
dotatie onvoldoende is om het groot onderhoud in 2021 uit te kunnen voeren. Als het huidige 
bijdrage niveau wordt gehandhaafd, zal het saldo van de VvE in ieder geval tot 2031 negatief zijn. 
In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de onderhoudsbijdrage (rode kolommen), de 
onderhoudsuitgaven (blauwe kolommen) en het kassaldo van de VvE (lijn). Hieruit komt duidelijk 
naar voren dat de VvE bij een ongewijzigd beleid in de rode cijfers komt. 

 

  

 
Aan de MJOP is geen liquiditeitsbegroting toegevoegd. De onderhoudsbijdrage bedraagt € 45.000. 
Dit is het bedrag wat de leden jaarlijks bij elkaar sparen voor groot onderhoud. De gemiddelde 
onderhoudsbijdrage per appartement is momenteel € 94. Het MJOP dateert uit het jaar dat de 
loftwoningen nog niet gerealiseerd waren. Zo is in het MJOP nog geen jaarlijkse dotatie voor de 
loftwoningen vastgesteld. Geadviseerd wordt om het MJOP te actualiseren. Mogelijk komt dit 
tegoeden van de financiële situatie.    
 

De houten kozijnen verkeren in een slechte staat. Vervanging treedt pas aan in 2040. Gezien de 
staat van sommige kozijnen is dit niet haalbaar. We schatten in dat de kozijnen uiterlijk tot 2030 
meegaan. Hierdoor adviseren wij de onderhoudsbijdrage te verhogen naar € 80.000 per jaar. Als de 
huidige onderhoudsbijdrage gehandhaafd blijft is er onvoldoende saldo om de kozijnen te kunnen 
vervangen. Dit betekent een verhoging van de onderhoudsbijdrage van gemiddeld € 73 per woning 
per maand. 
  
Om een combinatie te zoeken tussen noodzakelijk- en planmatig onderhoud en de 
mogelijke verbeteringen is het MJOP nodig. Daarnaast wordt er per verbeterpakket gekeken op 
welke onderhoudshandelingen de VvE kan besparen door te kiezen voor duurzame 
verbeteringsmaatregelen. In onze financieringsberekening worden deze besparingen naast 
de besparingen op energie in beeld gebracht.   
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Aandachtpunt zijn de houten kozijnen. Op meerdere posities is geconstateerd dat er sprake is van 

houtrot/afbladerend schilderwerk. Gezien het bouwjaar bestaat er een kans dat er materialen zijn 

toegepast die asbesthoudend zijn. In de verbeterpakketten waar sprake is van kozijnvervanging 

hebben wij in de begroting een post opgenomen voor asbestinventarisatie.  

 

  
Houten kozijnen (appartementen) Afbladerend schilderwerk hekwerk (appartementen) 

  
Aangetaste houten kozijnen (appartementen) Aangetaste houten kozijnen (appartementen) 
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2.3 Energieverbruik  

Wij hebben van de VvE een opgave van het huidige energieverbruik ontvangen. Dit betreft het 

huidige gasverbruik van de VvE en het collectieve elektraverbruik.  

 

We hebben geen inzicht in het individuele 

elektraverbruik. Gezien het vloeroppervlak van de 

woningen schatten wij dat de bezettingsgraad 

gemiddeld overeenkomt met een 

tweepersoonshuishouden voor de appartementen. 

Bij de loftwoningen gaan we daarentegen uit van 

een eenpersoonshuishouden.  

 

In de onderstaande tabel vindt u een samenvatting van het energieverbruik van de VvE en de 

woningen. Een uitgebreid overzicht vindt u in bijlage 1. Bij het berekenen van de kosten voor het 

energieverbruik zijn wij uitgegaan van de energiebelasting zoals deze in 2021 van toepassing is. 

 

 

 

verbruikscijfers

verbruik verbruikskosten vaste kosten totale kosten

Elektraverbruik collectief 20.872 kWh 4.178,57€         2.097,52€      

Elektraverbruik appartementen 118.000 kWh 3.626,89€         22.707,83€    

Elektraverbruik loftwoningen 43.200 kWh -3.898,04€        13.624,70€    

182.072 kWh ---> 32.610,81€         

Gasverbruik collectief 64.918 m3 51.332,52€       266,87€        

64.918 m3 ---> 51.599,39€         

---> 84.210,20€         

CO2 uitstoot

verbruik emissie/eenh totaal

Elektraverbruik collectief 20.872 kWh 0,65 13.567 kg/jaar

Elektraverbruik appartementen 118.000 kWh 0,65 76.700 kg/jaar

Elektraverbruik loftwoningen 43.200 kWh 0,65 28.080 kg/jaar

90.267 kg/jaar

Gasverbruik collectief 64.918 m3 1,89 122.695 kg/jaar

122.695 kg/jaar

Totaal 212.962 kg/jaar

T
o
ta

a
lv

e
rb

ru
ik

Gemiddeld Elektraverbruik Nederland 

Type huishouden Verbruik 

Huishouden 1 persoon 1.800 kWh 

Huishouden 2 personen 2.950 kWh 

Gezin met 1 kind 4.000 kWh 

Gezin met 2 kinderen 4.600 kWh 

Gezin met 3 kinderen 5.300 kWh 
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Energieverbruik VvE Het Voorbeeld 

Elektraverbruik appartementen       kWh/woning/jaar 

Elektraverbruik loftwoningen 1.800 kWh/woning/jaar 

Elektraverbruik VvE (collectief) 20.872 kWh/jaar 

Gasverbruik (collectief)  1.014 m3/woning/jaar 

 

Conclusie 

Het grootste deel van de kosten voor het energieverbruik wordt besteed aan het verwarmen van de 

woningen. Het ligt dan ook voor de hand om maatregelen te treffen die leiden tot een reductie van 

het collectieve gasverbruik. Het gemiddelde gasverbruik voor een woning binnen een 

appartementengebouw in Nederland bedraagt 900 m3. Het gasverbruik in VvE Het Voorbeeld ligt, 

zoals in de tabel zichtbaar, beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 

2.4 Isolatie 

De VvE Het Voorbeeld is gebouwd in 1965. In die tijd werden er nog nauwelijks eisen gesteld aan 

het isoleren van de woningen. Een deel van de kozijnen zijn vervangen. De rede hiervan is dat deze 

kozijnen gelegen zijn aan een spoorbaan. Daarom is hier dubbel glas toegepast. De loftwoningen 

zijn in 2018 gerealiseerd. De houten kozijnen verkeren in een slechte staat. Op diverse posities is 

houtrot geconstateerd. Verder gaven de bewoners aan dat zij tocht ervaren (met name bij de 

balkons). 

Op energetisch gebied moeten de loftwoningen minimaal voldoen aan de eisen van het recht 

verkregen niveau, of als ondergrens bouwbesluit 2012 bestaande bouw. Dit komt overeen met een 

Rc-waarde van 1,3 m2.K/W.  

 

Voor wat betreft de isolatie van woningen wordt gekeken naar de thermische schil 

(buitenomhulling) van het gebouw, dak, gevels, glas en vloer. Bij de VvE vormt de vloer tussen de 

onderste woningen en de onverwarmde ruimten op de begane grond de thermische schil. In de 

onderstaande tabel is de uitgangssituatie van de VvE Het Voorbeeld samengevat. 

 

Isolatie thermische schil (conform ISSO 82.1) appartementen 

Bouwdeel Constructie Isolatie Isolatie dikte Rc/Uwaarde 

Dak  Beton, bitumen onbekend n.v.t. 0,86 m2*K/W 

Gevels  

 

Spouwmuur geen n.v.t. 0,35 m2*K/W 

Kozijnen woonvertrekken dubbele beglazing  n.v.t. 2,90 W/m2*K 

Kozijnen overige vertrekken enkel glas  n.v.t. 5,10 W/m2*K 

Voordeur hout niet geÏsoleerd n.v.t. 2,70 W/m2*K 

Overige buiten deuren  niet geÏsoleerd n.v.t. 3,40 W/m2*K 

Isolatie thermische schil (conform ISSO 82.1) loftwoningen 

Bouwdeel Constructie Isolatie Isolatie dikte Rc/Uwaarde 

Dak Beton, isolatie bitumen en grind ja  n.v.t. ≥1,3 m2*K/W 

Gevels  Onbekend ja n.v.t. ≥1,3 m2*K/W 

Kozijnen woonvertrekken HR++ glas  n.v.t. 1,8 W/m2*K 

Voordeur hout niet geÏsoleerd n.v.t. 2,70 W/m2*K 

Onderste vloer Betonvloer geen  mm ≥1,3 m2*K/W 

 

Let op: Het dak, de gevels en de vloer worden in een Rc-waarde uitgedrukt en de kozijnen en 

deuren in een U-waarde. Hoe hoger de Rc-waarde en hoe lager de U-waarde hoe beter de woning 

geïsoleerd is. Om een beter beeld van deze waarden te krijgen kan je ze vergelijken met de huidige 

eisen. Voor het dak geldt bijvoorbeeld een Rc-waarde van 6,5 m2*K/W. 
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Vloer niet voorzien van isolatie Enkelglas en kozijnpaneel 

  
Dak loftwoningen Dak appartementen  

 

Conclusie  

De thermische kwaliteit van de appartementen is slecht. Verder zijn er diverse koudebruggen waar 

tijdens de renovatie rekening mee moet worden gehouden. Een koudebrug is een positie in een 

constructie waardoor geleiding kou zich van buiten naar binnen kan verspreiden. De koudebruggen 

die aanwezig zijn zitten op de volgende posities; 

• Doorlopende balkon; 

• Vloer/dakconstructies. 

 

Als er tijdens het uitwerken van het uitvoeringsplan niet voldoende aandacht is besteed aan het 

doorrekenen van koudebruggen door een bouwfysisch bureau, kan dit in het ergste geval leiden tot 

condensatie en schimmelvorming op/in de constructie.   

 

De thermische kwaliteit van de loftwoningen is een stuk beter ten opzichte van de appartementen. 

Dit komt mede door het toepassen van: 

• Isolatieglas 

• Gevelisolatie  

• Vloerisolatie. 

Hierdoor scoren de loftwoningen een energielabel B.  
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2.5 Installaties 

Verwarming en warmtapwater 

Het gebouw is voorzien van een collectieve verwarmingsinstallatie. Deze is opgebouwd uit 

HR-ketels geschakeld in een cascadeset. Een warmwaterboiler levert het warmtapwater voor de 

woningen. 

 

De verwarming van de appartementen vindt plaats via afgiftesysteem bestaand uit hoge 

temperatuur afgiftebronnen (radiatoren). Bij de loftwoningen is vloerverwarming geïnstalleerd. De 

kosten voor gebruik worden aan de hand van radiator/warmtemeters gemeten. De 

verwarmingsinstallatie is nog niet waterzijdig ingeregeld en heeft in technische/economische 

levensduur tot 2026.  

  

  
Verwarmingsketels in cascade Boilervat voor warmtapwater  

 

Conclusie   

De huidige installatie is nog niet waterzijdig ingeregeld. Aangezien vervanging pas over 5 jaar 

aantreedt, is het raadzaam om de installatie waterzijdig in te laten regelen.    

 

Liften 

Liften vertegenwoordigen een groot deel van het collectieve elektra verbruik. De 2 liftmotoren zijn 

nog origineel en zijn geplaatst tijdens de bouw. Volgens het MJOP worden de liftmotoren in 2025 

vervangen. Geadviseerd wordt om een energiezuinige liftmotor terug te laten plaatsen. Een andere 

mogelijkheid om het energieverbruik van de liften verder te reduceren, is het toepassen van een 

schakeling die de cabineverlichting uitschakelt op het moment dat er geen gebruik van de lift wordt 

gemaakt. 

 

Algemene verlichting 

De algemene verlichting is al vervangen door ledverlichting. Ledverlichting is momenteel de meest 

efficiënte vorm van verlichten. Hier zijn geen verdere besparingen te realiseren   
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Ventilatie 

Naar mate de woningen beter worden geïsoleerd en kierdicht worden gemaakt is een goede 

ventilatie van groot belang. Indien de woningen onvoldoende worden geventileerd kunnen er 

problemen ontstaan door een slechte luchtkwaliteit of een te hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden 

tot vocht en schimmelklachten. 

 

De appartementen van de VvE Het Voorbeeld worden nu natuurlijk geventileerd. In de kozijnen zijn 

klepraampjes aanwezig voor de toevoer van ventilatie lucht. De afvoer vindt plaats in de keuken, 

badkamer en toilet via shuntkanalen. De capaciteit van de luchtafvoer wordt bepaald door 

natuurlijke trek. 

 

De loftwoningen worden op een mechanische wijze geventileerd. Dit systeem moet voldoen aan de 

eisen van het bouwbesluit 2012 bestaande bouw. In dat geval wordt er voldoende geventileerd in de 

loftwoningen.  

 

  
Klepraampje Rooster op ventilatiekanaal 

 
Ventilatie afvoer 

 

Conclusie   

Momenteel wordt er onvoldoende lucht uit de appartementen afgevoerd. Een natuurlijk 
ventilatiesysteem is niet in staat om de minimale afvoer debieten te evenaren die in het 
Bouwbesluit 2012 bestaande bouw gesteld worden. Dit komt neer op de volgende debieten:   
▪ Toilet   7 l/s;  
▪ Badkamer  14 l/s;  
▪ Keuken  21 l/s.  
Onjuist en onvoldoende ventileren kan leiden tot vocht/schimmelklachten in de woning. Een 
renovatie kan dit effect versterken. Door infiltratie komt lucht van buiten onbewust naar binnen. 
Indien een woning gerenoveerd wordt, komt dit meestal ten goede van de luchtdichtheid. Wat 
betekent dat er minder lucht door naden en kieren de woning binnenkomt.  
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2.7 Het huidige energielabel van de woningen 

Aan woningen wordt een energielabel toegekend. Het energielabel kan 

variëren tussen A++++ (zeer energiezuinig) en G. 

 

Op basis van de ligging van de woningen binnen het gebouw, het 
isolatieniveau en de aanwezige installaties hebben wij de BENG-2 (EP-2) 
score en het energielabel van de verschillende woningentypes bepaald. Dit 
is in de onderstaande tabel weergegeven. In de onderste regel is de 
gemiddelde EP-2 score van de VvE vermeld. Er bestaat een kans dat een 
energielabel niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid. Tijdens de 
schouw zijn niet alle woningen geïnspecteerd. Indien een eigenaar op eigen 
initiatief handelingen heeft verricht die de reductie op energieverbruik 
bevorderen, kan het label afwijken.     
  

Uitgangspunten    

Belangrijkste uitgangspunten voor de appartementen zijn;  

• Dubbel glas in de kunststof kozijnen; 

• Enkelglas in de houten kozijnen;  

• Buitenmuren niet voorzien van isolatie;  

• Daken en vloeren niet voorzien van isolatie;  

• Collectieve HR-107 verwarmingsketel; 

• Collectieve elektrische boiler voor het warmtapwater;  

• Natuurlijk ventilatiesysteem  
  
De loftwoningen scoren daarentegen een beter energielabel. Dit komt mede door; 

• HR++ glas; 

• Dak-, vloer-, en gevelisolatie; 

• Mechanische ventilatie 
De loftwoningen scoren een door deze verbeteringen een B label.   
 
 
 

  
  

Project: VvE Maassluisstraat 176 -254

Bouwjaar: 1965 0

Huidige situatie

Type ligging aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range

Type A Hoekwoning 9 289 D H 1 362 F J

250 - <= 290 290 - <= 335 335 - <= 380

Type B Hoekwoning 9 298 E I 1 372 F J

290 - <= 335 290 - <= 335 335 - <= 380

Type C Hoekwoning 9 259 D H 1 331 E I

250 - <= 290 290 - <= 335 290 - <= 335

Type D Hoekwoning 9 254 D H 1 330 E I

250 - <= 290 290 - <= 335 290 - <= 335

Loftwoningen Hoekwoning 4 168 B F 4 165 B F

160 - <= 190 160 - <= 190 160 - <= 190

Loftwoningen tussenwoning 8 160 B F 8 170 B F

160 - <= 190 160 - <= 190 160 - <= 190

319 E I

EP-2 (kWh/m2) : 290 - <= 335 290 - <= 335

Onderste bouwlaag Tussenverdieping Onder het dak
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3. Verbeterpakketten 

3.1 Inleiding 

Op basis van de uitgangssituatie van de VvE en de wensen en verbeterpunten die in het 

intakegesprek zijn aangegeven hebben wij vier verbeterpakketten samengesteld.  

 

3.2 Verbeterpakket 1 

In Pakket 1 gaan we uit van een aanpak die inspeelt op het MJOP en de comfort klachten van de 

bewoners. 

 

In dit pakket gaan wij uit van de volgende maatregelen: 

a. Asbestinventarisatie; 

b. Waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie; 

c. Vervangen van de kozijnen die voorzien zijn van enkel, - en dubbel glas voor HR++ glas (U-

waarde = 1,8 W/m²K, vervangen van de kozijnpanelen (U-waarde = 0,7 W/m²K) en 

balkondeuren (U-waarde = 1,5 W/m²K); 

d. Het toepassen van dakisolatie (Rc = 6,5 W/m2*K); 

e. Installeren van een vraaggestuurd ventilatiesysteem; 

f. Het toepassen van 36 zonnepanelen voor het collectieve elektraverbruik. 

 

a. Asbestinventarisatie  

Gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn, kunnen asbest bevatten. Het inademen van vrijgekomen 

asbestvezels kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij kozijnvervanging komt het vaak voor 

dat de kitvoegen asbesthoudend zijn. Het is verstandig om voor grootschalige verbouwing een 

asbestinventarisatie uit te voeren zodat bekend is of er asbest aanwezig is en hoe dit verwijderd 

kan worden.  

 

b. Verwarmingsinstallatie 

In de collectieve stookruimte zijn 6 verwarmingsketels in cascade aangetroffen. De ketels worden 

pas in 2026 vervangen. Mede door de hoge stookkosten is het vermoeden ontstaan dat de ketels niet 

waterzijdig ingeregeld zijn. Hierdoor werkt de installatie niet optimaal.  

 

Wij adviseren om de cv-installatie waterzijdig in te regelen, zodat elke radiator het juiste volume 

water krijgt. Bij het waterzijdig inregelen wordt de maximale doorstroomopening ingesteld. Dit kan 

enerzijds met het binnenwerk van de radiatorkraan en anderzijds met het voetventiel. Een radiator 

ver van de cv-ketel moet een grotere opening hebben dan een radiator dicht bij de ketel. Wat de 

juiste instelling hiervoor is, wordt gedaan via waterzijdig inregelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We verwachten dat waterzijdig inregelen een energiebesparing van 5 tot 15% oplevert. Op dit vlak 

adviseren wij om door een installatietechnisch adviesbureau een onderzoek te laten uitvoeren.  

 

 

 
Principe inregelen verwarmingsinstallatie 
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c. Raamkozijnen HR++ glas 

Alle enkel, - en dubbelglas kozijnen van de appartementen worden in pakket 1 vervangen voor 

kunststof kozijnen met HR++ glas. Het voordeel van kunststof kozijnen is dat de thermische 

kwaliteit hoog is en onderhoudswerkzaamheden als schilderwerk niet meer uitgevoerd hoeven te 

worden. Kijkend naar het MJOP staat er de komende periode € 5.922, - gereserveerd aan 

schilderkosten. Deze 6-jaarlijkse kostenpost kan voor een groot deel komen te vervallen als de VvE 

onderhoudsarme kozijnen laat plaatsen. De toevoer van ventilatielucht vindt bij alle woningen 

plaats via de gevelopeningen (klepraampjes). Geadviseerd wordt gelijktijdig met kozijnvervanging 

het bestaande systeem te vervangen voor zelfregelende toevoerroosters. Naast de kozijnen worden 

in dit verbeterpakket ook de kozijnpanelen en balkondeuren vervangen.  

 
d. Dakisolatie  

Zoals u heeft gelezen in de beschrijving van de thermische schil is het dak niet geïsoleerd. Om met 

name de topwoningen (die momenteel de grootste warmtebehoefte hebben) energiezuinig te 

maken, is het isoleren van het dak wenselijk.  

Conform het MJOP wordt de dakbedekking in 2021 vervangen. Dit is een uitstekende kans om het 

dak ook te voorzien van isolatie. Zo krijgt de VvE een deel van de investering vergoed (d.m.v. 

subsidie) en is het dak gedurende de levensduur van zonnepalen vrij van onderhoud. Een wens van 

de VvE is namelijk om ook zonnepanelen te laten plaatsen. Het dak wordt hoogwaardig 

geïsoleerd. Deze hoge isolatiewaarde is te wijten dat wij dakisolatie als een no-regret maatregel 

beschouwen. Zo wordt voorkomen dat men in de toekomst spijt krijgt.  

 

e. Vraaggestuurde ventilatie   

Nu de woning beter geïsoleerd wordt, gaat ventilatie een belangrijkere rol spelen. Het huidige 
systeem voldoet niet meer aan de eisen die het bouwbesluit eist en de voorwaarde van het zeer 
energiezuinig pakket.   
  
Een vraaggestuurd ventilatiesysteem kan een oplossing bieden. De lucht, die mensen uitademen, 
bevat CO2 en vocht. Beide onderdelen hebben impact op de luchtkwaliteit in een ruimte. Aan de 
hand van sensoren meet het vraaggestuurde ventilatiesysteem de CO2-gehaltes en/of de 
vochtigheidsgraad in de woning. De sensoren communiceren deze data door aan de ventilatoren die 
op de bestaande afzuigventielen gemonteerd zijn. Vervolgens beginnen de ventilatoren lucht af te 
voeren. De toevoer van lucht vindt plaats via zelf regelende toevoerroosters in de gevel.  
  
Op basis van de luchtkwaliteit regelt het systeem automatisch de afvoer van de “vervuilde” lucht. 
Afhankelijk van het aantal personen in de woning schakelt dit systeem over op de daarbij horende 
ventilatiestand. Hierdoor wordt altijd voldoende geventileerd voor een gezonde binnen lucht, maar 
nooit te veel om energieverliezen te voorkomen.   
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f. Zonnepanelen   

Het zelf opwekken van energie kan een efficiënte manier zijn van het beperken van de (fossiele) 
energievraag van de VvE. Voor de VvE hebben we uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor de 
toepassing van zonnepanelen op het dak. Kijkend naar de huidige situatie is het elektraverbruik van 
20.872 kWh. Als de VvE 280 wp panelen laat installen op de daken georiënteerd op Zuid is er slechts 
plaats voor 36 panelen. Hiermee kan 48% van het collectief elektraverbruik opgewekt worden. 
 
 

 

3.3 Verbeterpakket 2 

Pakket 2 komt in grote lijnen overeen met Pakket 1, echter wordt er een vergelijking gemaakt met 

kozijnvervanging voorzien van triple glas. Concreet zijn de volgende aanvullende maatregelen 

doorgerekend: 

a. Alle kozijnen die gevuld zijn met enkel, - en dubbel glas worden vervangen voor kunststof 

kozijnen voorzien van triple glas (U-waarde = 1,5 W/m²K en Ug = 0,7 W/m²K) inclusief 

zelfregelende roosters. Dit betekent dat ook de kozijnpanelen (U-waarde = 0,7 W/m²K) en 

de balkondeuren (U-waarde = 1,5 W/m²K) vernieuwd moeten worden.  

 

a. Raamkozijnen triple glas 

Van de appartementen worden alle kozijnen die voorzien zijn van enkel- en dubbelglas vervangen 

voor kunststof kozijnen gevuld met triple glas. Net als in het voorgaande verbeterpakket worden er 

weer zelfregelende toevoerroosters geïnstalleerd die dienen als de nieuwe ventilatie (toevoer) 

voorziening. Naast de kozijnen worden eveneens de balkondeuren en panelen vervangen. 

 
 
  
  

Energiebesparings- en Investeringsberekening PV-installatie VvE

Dak opimaal benut VvE

Elektraverbruik collectief 20.872 kWh

Dak geschikt voor 36 panelen

Vermogen per paneel 280 Wp

Vermogen van de installatie: 10080 Wp

Rendement 99,99%

Opbrengst per jaar: 10.079 kWh

Investering per wp ± 1,15€                    excl. BTW

Investering totaal 11.592€                excl. BTW

Opbrengst t.o.v. verbuik 48%

Elektra kosten oorspronkelijk 6.276€                  incl. BTW

Elektra kosten met PV 1.805€                  incl. BTW

Besparing elektra kosten VvE 4.471€                  incl. BTW

Besparing CO2 uitstoot VvE 6551 kg/jaar
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3.4 Verbeterpakket 3 

In pakket 3 wordt de gevel voorzien van isolatie. De volgende aanvullende maatregel is 

doorgerekend; 

a. Spouwmuurisolatie (Rc-waarde = 1,79 m2K/W). 

 

a. Spouwmuurisolatie 

De gevels bestaan uit niet-geïsoleerde spouwmuren. Vanaf verbeterpakket 3 hebben we de 

toepassing van spouwmuurisolatie doorgerekend. Het toepassen van spouwmuurisolatie is een 

rendabele oplossing om niet-geïsoleerde woningen te voorzien van isolatie. We adviseren de VvE 

voordat ze de spouw laten vullen met isolatie eerst een spouwmuur controle uit te laten voeren. 

Een gecertificeerd bedrijf moet nagaan of de spouwmuren van binnenuit schoon zijn en wat de staat 

is van de spouwankers. Volgens de bouwtekeningen is de luchtspouw in de spouwmuur circa 60 mm 

diep. Voor de toepassing van spouwmuurisolatie adviseren wij gebruik te maken van HR-IsoWool (of 

gelijkwaardig).  

 

3.5 Zeer energiezuinig pakket 

Bij het zeer energiezuinig pakket wordt er geïsoleerd op een zeer hoog niveau. Het isolatieniveau 

ligt hoger dan de huidige nieuwbouweis. Ook worden er eisen gesteld aan de kierdichtheid van de 

woning. Indien aan de eisen van het Zeer energiezuinig pakket wordt voldaan komt de VvE in 

aanmerking voor extra subsidies. In het geval van een financiering heeft deze bij het Zeer 

energiezuinig pakket een looptijd van 30 jaar. Bij de voorgaande pakketten is de looptijd van een 

financiering maximaal 20 jaar. De volgende aanvullende maatregelen zijn in het zeer energiezuinig 

pakket doorgerekend; 

a. Aansluiten op het warmtenet; 

b. Het toepassen van buitengevelisolatie (Rc- waarde = 5,0 m².K/W); 

c. Het aanbrengen van vloerisolatie tussen de bergingen/uitkragende vloerconstructie (Rc-waarde 

= 4,0 m².K/W); 

d. Alle kozijnen (inclusief portiek en loftwoningen) vervangen naar kunststof kozijnen voorzien van 

triple glas (U-waarde van Uw = 1,5 W/m²K en Ug = 0,7 W/m²K) inclusief zelfregelende roosters. 

De panelen in de nieuwe kozijnen uitvoeren als isolerende panelen (U = 0,7 W/m²K). Alle 

balkondeuren vervangen door isolerende deuren (U = 1,5 W/m²K). 
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a. Warmtenet 

In zeer energiezuinig pakket gaan we uit van een ‘gasloos’ alternatief. De bestaande 
verwarmingsinstallaties worden vervangen voor een afleverset die warmte onttrekt van het 
warmtenet van Vattenfall. Op dit moment ligt er op enkele 100 meters van de VvE al een bestaand 
warmtenet. Gezien de plannen van de gemeente Amsterdam om in 2040 van het gas af te gaan is dit 
een goed alternatief.   
  
Warmtenet ook wel ‘stadsverwarming’ is 
meestal een bijproduct van een 
elektriciteitscentrale en/of afvalcentrale. 
De restwarmte wat daarbij vrijkomt kan 
gebruikt worden voor het verwarmen van 
woningen. Meestal wordt de restwarmte 
vervoerd middels heet water. De 
temperatuur van het water is bij voorkeur 
zo hoog mogelijk. Vanwege 
veiligheidsmaatregelingen mag men niet 
een te hoge druk en temperatuur een 
gebouw inbrengen. Hiervoor dient er 
een warmte-overdrachtstation geplaatst te 
worden (extern). Dit warmte-
overdrachtstation zet de te hoge druk en 
temperatuur middels een warmtewisselaar om tot de juiste waardes voor de afnemer (de VvE). Op 
de positie waar de centrale gasketel stond, worden de stadsverwarmingsleidingen via een 
warmtewisselaar aangesloten op de aanwezige Cv-installatie.  

  
De toepassing van stadsverwarming gaat niet gepaard met hoge investeringskosten voor de 
gebruiker (vergeleken warmtepompen). De afnemer betaalt enkel een deel van de aansluitkosten, 
de zogenoemde ‘Bijdrage aansluitkosten’ (BAK). De BAK is een deel van de investering.  Steeds 
heeft meerdere VvE’s begeleidt die de overstap maakte van collectieve cv-installatie naar een 
warmtenet. Van deze referentieprojecten waren de gemiddelde kosten per woning € 6.000, -. Deze 
waarde hebben we gebruikt in onze kostenraming.     
 
De gemeente Amsterdam verleent subsidie aan woningeigenaren die van het aardgas gaan. Indien de 
VvE overstapt op het warmtenet (verwarming en warmtapwater) ontvangt de VvE tussen de € 2.500, 
- en € 5.000, - per woning. De hoogte van de subsidie is op het moment van schrijven van dit 
rapport nog niet zeker. Nu de bewoners hun woning niet meer verwarmen met aardgas is het 
aantrekkelijk om ook elektrisch te gaan koken. Hierdoor besparen de bewoners jaarlijks op de 
vastrecht kosten. Verder vergoed de gemeente de afsluitkosten van de netbeheerder.  
 

Kosten warmtenet  

Bijdrage aansluitkosten (BAK) warmtenet *1 € 6.000, -   

Subsidie/vergoeding warmtenet  

Subsidie gemeente Amsterdam  € 2.500 -€ 5.000, -  

Kosten afkoppelen gas aansluiting   Volledig vergoed   

*1 In de energiescan is uitgegaan dat het warmtenet vergelijkbare temperaturen aanlevert als de 
bestaande cv-ketels. Hierdoor kan het huidige warmteafgifte systeem gehandhaafd blijven. De BAK 
is hierop gebaseerd.     
  

  

  
Warmtenet in de wijk  
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b. Buitengevelisolatie 

Spouwmuurisolatie is niet voldoende om aan het hoge isolatie niveau van het “zeer energiezuinig 

pakket” te voldoen. De enige optie om wel te kunnen realiseren is door de gevels vanaf de 

buitenzijde te voorzien van isolatie. Met buitengevelisolatie kan de thermische schil van de 

woningen optimaal geïsoleerd kan worden. Dit levert een hoge energiebesparing op en verbetert het 

wooncomfort. Buitengevelisolatie kan met diverse materialen afgewerkt worden, zodat het 

bestaande aanzicht zoveel mogelijk gelijk kan blijven. Verder moet er ook een constructeur 

ingeschakeld worden, die moet berekenen of de bestaande gevel de extra belasting aan kan. 

 

c. Vloerisolatie 

De vloer tussen de onderste woning en de bergingen is niet geïsoleerd. Toepassing van vloerisolatie 

is een goed renderende maatregel die zeker ook het comfort verhoogd van de woningen op de 

eerste etage. In de energiescan hebben we Isolatie booster t5 doorgerekend inclusief afwerking.   

 

d. Portiek kozijnen  

In het zeer energiezuinig pakket wordt de gehele thermische schil hoogwaardig geïsoleerd. In dit 

pakket hebben we ook de vervanging van de portiek kozijnen (in de buitengevel) opgenomen. 

Hierdoor vervallen ook deze onderhoudskosten en is het gevelaanzicht esthetisch weer in harmonie.   
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4. De verbeterpakketten doorgerekend 

4.1 Energielabel 

Het uitvoeren van de verbeterpakketten leidt tot een verbetering van het energielabel. Het 

toepassen van het Pakket 1 leidt al tot een gemiddelde verbetering van twee labelstappen. Bij het 

toepassen van het Zeer energiezuinig pakket komt het gemiddelde energielabel op A+ uit. In de 

onderstaande tabel ziet u de gemiddelde EP-2 score en het bijbehorende energielabel bij de 

verschillende verbeterpakketten. 

 

 
 

De EP-2 score is afhankelijk van de ligging van de woning in het gebouw. In bijlage 2 is de EP-2 score 

en het label per woningtype weergegeven. 

 

4.2 Investeringsbegroting 

Wij hebben voor de VvE Het Voorbeeld per verbeterpakket een begroting opgesteld. Deze begroting 

is gebaseerd op basis van eenheidsprijzen. Onze eenheidsprijzen worden regelmatig bijgesteld op 

basis van offertes die wij in onze projecten van aannemers ontvangen. Op deze wijze proberen wij 

de prijzen in de markt zo dicht mogelijk te benaderen. 

 

In onze begroting is een post onvoorzien opgenomen van 5%. Daarnaast is er een post van 4% 

opgenomen voor professionele ondersteuning bij de verdere uitwerking van het project. Indien van 

toepassing wordt er rekening gehouden met eventuele leges voor een bouwvergunning. 

 

De investeringskosten lopen uiteen van € 1.891.438 voor Pakket 1 tot € 3.043.985 voor het Zeer 

energiezuinig pakket. In de onderstaande tabel ziet u de benodigde investering per verbeterpakket. 

 

 
 

In hoofdstuk 5 vindt u de financiële doorrekening van de verschillende verbeterpakketten. De 

volledige kostenbegroting hebben wij in bijlage 3 bijgevoegd. 

 

4.3 Subsidies 

Als de VvE Het Voorbeeld één van de verbeterpakketten uitvoert komt zij in aanmerking voor 

subsidie. De Subsidieregeling Energiebesparing in Eigen Huis (SEEH) kent per verbetermaatregel een 

bedrag subsidie per eenheid toe, bijvoorbeeld € 20,- per m2 dakisolatie. Om voor deze subsidie in 

aanmerking te komen moeten minimaal twee isolatiemaatregelen worden uitgevoerd aan de 

thermische schil van het gebouw. Dit betreft dak, gevels, beglazing, of vloer. Indien er twee 

maatregelen worden uitgevoerd, komt de VvE ook in aanmerking voor subsidie op aanvullende 

maatregelen zoals bijvoorbeeld het toepassen van vraaggestuurde ventilatie. 

 

De subsidie wordt aangevraagd door de VvE maar is alleen van toepassing op door de eigenaar 

bewoonde woningen. Indien er woningen worden verhuurd wordt er een correctie toegepast 

conform het breukdeel in de splitsingsakte. Wij weten op dit ogenblik niet hoeveel woningen er 

verhuurd zijn. Wij zijn er daarom vooralsnog van uitgegaan dat alle woningen door de eigenaar 

worden bewoond.  

 

 

nu Pakket 1  Pakket 2  Pakket 3  ZEP  

Energieprestatie (EP-2) 319 199 195 175 86

Energelabel E C C B A+

(label schaal) 290 - <= 335 190 - <= 250 190 - <= 250 160 - <= 190 75 - <=105

Investering 1.975.082€               2.054.355€               2.089.543€               3.711.430€               

Investering Subsidie 83.644€                    126.535€                  133.698€                  667.445€                  

Netto investering 1.891.438€               1.927.820€               1.955.845€               3.043.985€               
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Per verbeterpakket hebben wij een begroting gemaakt van de subsidie. De berekening van de 

subsidies hebben wij in bijlage 4 opgenomen. De totaalbedragen lopen uiteen van € 83.644 voor het 

Pakket 1 tot € 667.445 voor het Zeer energiezuinig pakket. De totaalbedragen zijn opgenomen in 

ons financiële overzicht in hoofdstuk 5. 

 

4.4 Besparingen 

Het toepassen van de verbeterpakketten leidt tot een besparing op het energieverbruik. Doordat er 

verbeteringrepen worden uitgevoerd verminderen ook de toekomstige onderhoudskosten. In Pakket 

1 worden er bijvoorbeeld kunststof kozijnen toegepast. Hierdoor komen de schilderbeurten die in 

de MJOP staan ingepland te vervallen. 

 

De omvang van de besparing op het energieverbruik is afhankelijk van het toegepaste pakket. Er 

wordt op een aantal punten besparingen gerealiseerd: 

• Er wordt bespaard op het warmteverbruik door het vervangen van de ketels en het waterzijdig 

inregelen van de verwarmingsinstallatie; 

• Er wordt bespaard op het warmteverbruik door het isoleren van de thermische schil; 

• Er wordt bespaard op het collectieve elektraverbruik door het toepassen van zonnepanelen; 

 

In de onderstaande tabel zijn de besparingen weergegeven. Dit betreft de besparingen op het 

elektraverbruik in kWh, de besparing op het gasverbruik in m3 en de besparing op de CO2-uitstoot in 

kg/jaar.  

 

 

4.5 Financiering 

Bij VvE’s is het gebruikelijk om voor onderhoud te sparen. Het spaarbedrag wordt bepaald op basis 

van het MJOP. Het MJOP gaat echter uit van het behoud van het bestaande gebouw. In een MJOP 

wordt over het algemeen niet uitgegaan van het uitvoeren van verbeteringen. 

 

Door de snel stijgende energieprijzen ontstaat de wens om de VvE energetisch te verbeteren. De 

verbeteringrepen vragen vaak een forse investering. In hoofdstuk 4.2 hebben we gezien dat dit ook 

bij de VvE Het Voorbeeld het geval is. Vanuit de overheid geldt de noodzaak om de CO2-uitstoot te 

beperken. Op termijn worden alle woningen van het aardgas afgesloten. 

 

Om het energetisch verbeteren van het gebouw haalbaar te maken is er de mogelijkheid gecreëerd 

dat VvE’s hiervoor een financiering kunnen afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds. Door het 

afsluiten van een lening kan een VvE maatregelen waar anders jaren voor gespaard moet worden, 

   Besparingsberekening

Pakket 1  Pakket 2  Pakket 3  ZEP  

Besparing op gas door isoleren of installatievernieuwing 24% 25% 38% 42% %

Besparing op gas installatie technisch 10% 10% 10% 10% %

Besparing op warmteverbruik 20.226 21.203 28.921 31.189 m3/jaar

Besparing op kosten warmteverbruik 16.077€             16.853€             22.988€             24.790€             €/jaar

Vermeden CO2 uitstoot 38.227 40.074 54.661 58.947 kg/jaar

Besparing elektra door zonnepanelen 10.079 10.079 10.079 10.079 kWh

Besparing elektra ledverlichting kWh

Besparing kosten elektraverbruik 2.018€               2.018€               2.018€               2.018€               €/jaar

Vermeden CO2 uitstoot 6.551 6.551 6.551 6.551 kg/jaar

Besparing totaal 18.094€             18.871€             25.006€             26.808€             €/jaar

Vermeden CO2 uitstoot 32.071 34.458 53.287 109.176 kg/jaar
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direct uitvoeren. Door het aangaan van de lening vertaalt een eenmalige investering zich naar een 

bedrag per maand. Dit past heel goed bij de werkwijze van de VvE.  

De kosten voor rente en aflossing worden gedeeltelijk gecompenseerd door lagere energielasten en 

besparingen op de MJOP. Het is daardoor mogelijk om aanzienlijke verbeteringen uit te voeren 

tegen een beperkte verhoging van de VvE bijdrage. 

 

De belangrijkste kenmerken van een lening bij het Nationaal Warmtefonds zijn: 

• Financiering is al mogelijk bij één casco maatregel; 

• De annuïtaire lening wordt afgesloten door de VvE; 

• Vaste looptijd 15 of 20 jaar voor pakket 1,2 en 3, of 30 jaar bij het Zeer energiezuinig pakket 

• Rente gedurende de looptijd vast (nu: 2,3% bij 20 jaar en 2,8% bij 30 jaar); 

• Gebouw gebonden lening (de lening blijft bij de VvE als de woning verkocht wordt); 

• Tussentijds boetevrij aflossen is mogelijk (voor de VvE). 

• De eigenaar kan bij wanbetaling door de VvE nooit aansprakelijk worden gesteld voor een 

groter aandeel dan zijn eigen aandeel in de restschuld van de VvE; 

 

In het volgende hoofdstuk hebben wij op een rij gezet wat de financiële gevolgen zijn indien de 

verschillende verbeterpakketten met behulp van een financiering van het Nationaal Warmtefonds 

worden uitgevoerd. 
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5. Samenvatting en conclusies 

5.1 Samenvatting 

In de onderstaande tabel hebben wij de resultaten voor de VvE Het Voorbeeld samengevat. In de 

onderstaande tabel treft u in de bovenste rij de EP-2 score en het bijbehorende energielabel bij de 

verschillende verbeterpakketten. In de volgende twee blokken vindt u de benodigde investeringen 

en de subsidies die voor de verschillende verbeterpakketten beschikbaar zijn. Vervolgens vindt u de 

besparingen op het energieverbruik en het MJOP. Deze zijn in hoofdstuk 4.4 al uitvoerig toegelicht. 

 

In het blokje financiering is eerst het rendement op de investering aangegeven. Dit is de besparing 

gedeeld door de investering. Het rendement kan worden vergeleken met het rentepercentage op de 

financiering. Vervolgens is het bedrag aangegeven dat de VvE maximaal kan lenen bij het Nationaal 

Warmtefonds. Indien de netto-investering hoger is dan de maximale lening resteert een eenmalige 

bijdrage. Indien de netto-investering lager ligt wordt de netto-investering geleend.  

 

In pakket 2 en 3 is sprake van een eenmalige eigen bijdrage. Voor pakket 2 is deze geraamd op  

€ 122,- per woning en in pakket 3, € 560,- per woning.  

 

In het laatste blokje hebben we een vergelijking gemaakt tussen de huidige VvE lasten en de VvE 

lasten op basis van de verschillende verbeterpakketten. Wij hebben hierbij ook bedragen ingevoerd 

in de kolom gecorrigeerd omdat de onderhoudsdotatie op dit ogenblik onvoldoende is om het MJOP 

uit te voeren. 

 

Het blokje woonlasten laat zien dat door het uitvoeren van de verbeteringrepen de energielasten en 

de bijdrage aan het MJOP dalen. Hiervoor in de plaats komt de rente en aflossing op de lening. 

 

 
  

nu gecorrigeerd (1) Pakket 1  Pakket 2  Pakket 3  ZEP  

Energieprestatie (EP-2) 319 199 195 175 86

Energelabel E C C B A+

(label schaal) 290 - <= 335 190 - <= 250 190 - <= 250 160 - <= 190 75 - <=105

Investering 1.975.082€               2.054.355€               2.089.543€               3.711.430€               

Investering Subsidie 83.644€                    126.535€                  133.698€                  667.445€                  

Netto investering 1.891.438€               1.927.820€               1.955.845€               3.043.985€               

Besparingen op energie 18.094,37€               18.871,05€               25.005,56€               26.808,03€               

Besparingen Besparingen op MJOP 8.325€                      8.325€                      8.325€                      23.412€                    

Totaal 26.419,07€               27.195,75€               33.330,26€               50.219,83€               

Rendement op investering 1,4% 1,4% 1,7% 1,6%

Financiering Maximale financiering € 1.920.000 € 1.920.000 € 1.920.000 € 3.200.000

Hoogte financiering 1.891.438€               1.920.000€               1.920.000€               3.043.985€               

Eigenbijdrage (gem. per woning) n.v.t. 122€                        560€                        n.v.t.

Maandlasten berekening

Onderhoudsdotatien (MJOP) 94€                          167€                 156€                        156€                        156€                        137€                        

Energiekosten 110€                        110€                 86€                          85€                          77€                          75€                          

Financieringskosten -€                         -€                 155€                        158€                        158€                        198€                        

Totaal 204€                        277€                 397€                        399€                        391€                        409€                        

1 De kolom gecorrigeerd is alleen ingevuld indien de huidige onderhoudsdotatie

ontoereikend is, of indien de mjop niet compeet is (zie hoofdstuk 2.2)
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5.2 Conclusie en vervolgstappen 

In opdracht van de VvE Het Voorbeeld is er een Maatwerk Energiescan gemaakt. Het doel van de 

scan is het aanreiken van handvatten, zodat de VvE een plan heeft voor de energietransitie. 

Steeds heeft 4 verschillende scenario’s (pakketten) doorgerekend die zowel isolerende als 

Installatietechnische ingrepen bevatten. 

 

Pakket 1 lijkt een eerste goede stap in die richting. Dit pakket levert voor alle woningen gemiddeld 

2 labelstappen op. Ondanks de kostenbesparing op energie en onderhoud zijn de kosten met name 

van kozijnvervanging te ingrijpend om de maandelijkse kosten te doen dalen. Uit onze berekening 

blijkt dat de VvE de leden netto circa € 121,- maandelijks meer gaan betalen om dit pakket te 

kunnen financieren. Daarnaast moet de onderhoudsdotatie met € 73,- omhoog om niet meer op een 

negatief saldo uit te komen.  

 

In pakket 2 is er voor gekozen om de kozijnen te vervangen voor kunststof kozijnen voorzien van 

triple glas. De leden gaan maandelijks ongeveer € 122,- extra betalen om dit pakket te kunnen 

financieren. Daarnaast is er ook een eigenbijdrage van ongeveer € 122,- per appartement nodig.  

 

Verbeterpakket 3, is de aanvullende optie spouwmuurisolatie doorgerekend. Kijkend naar de 

maandlasten moeten de leden circa € 114,- meer gaan betalen en een eigen bijdrage van € 560,- om 

dit pakket te kunnen financieren.  

 

Het Zeer energiezuinig pakket lijkt aantrekkelijker. De eisen vanuit de overheid voor dit pakket zijn 

echter zeer streng. Voor een maandlasten verhoging van ongeveer € 133,- (zonder eigen bijdrage) 

zou dit pakket gerealiseerd kunnen worden. De VvE gaat fors besparen op energie en overtreft zelfs 

de nieuwbouweisen. Omdat de VvE bij het toepassen van het Zeer energiezuinig pakket in 

aanmerking komt voor een 30-jarige lening en het subsidiebedrag aanzienlijk hoger is, zijn de extra 

maandlasten ten opzichte van de andere pakketten beperkt (Subsidies kunnen hoger uitvallen). 

 

In de berekening maken alle woningen aanspraak op de subsidies, terwijl we weten dat dit voor de 

VvE niet geldt (i.v.m. verhuurder eenheden). De werkelijke verhoging van de maandlasten zal dan 

ook hoger liggen. 

 

Na het bespreken van deze rapportage met het VvE bestuur wordt het Maatwerk Energieadvies 

definitief gemaakt. Vervolgens wordt deze op een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de 

leden van de VvE. Op basis van de resultaten hiervan kunnen afspraken over vervolgstappen worden 

gemaakt. 
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Bijlage 1 

Overzicht van het huidige energieverbruik  

 

 

belastingjaar 2021

Collectief elektraverbruik

verbruikscijfers verbruik tarief totaal

Normaal tarief -           

Dal tarief -           

1 tarief 20.872      kWh 0,05760 €         1.202,30 €     

---> 1.202,30€           

energiebelasting verbruik tarief totaal

Belasting <= 10.000 kWh 10.000      kWh 0,09428 €         942,80 €       

Belasting > 10.000  - <= 50.000 kWh 10.872      kWh 0,05164 €         561,43 €       

Belasing > 50.000 kWh -           kWh

ODE <= 10.000 kWh 10.000      kWh 0,03000 €         300,00 €       

ODE > 10.000  - 50.000kWh 10.872      kWh 0,04110 €         446,84 €       

ODE > 50.000 kWh -           kWh

---> 2.251,07€           

netwerkbeheer

capaciteit aantal tarief totaal

Liander 3x63A 1 1.404,80€         1.404,80€      

vaste leveringskosten&transport 1 328,69€           328,69€        

---> 1.733,49€           

5.186,86€           

BTW 21% 1.089,24€           

Bron: Jaaropgave ---> 6.276,10€      
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Individueel elektraverbruik appartementen

verbruikscijfers verbruik tarief totaal

Normaal tarief (gemiddeld per woning) -           kWh

Dal tarief (gemiddeld per woning) -           kWh

1 tarief (gemiddeld per woning) 2.950       kWh 0,05760 €         169,93 €       

---> 169,93€              

energiebelasting verbruik tarief totaal

Belasting <= 10.000 kWh 2.950       kWh 0,09428 €         278,13 €       

Belasting > 10.000  - <= 50.000 kWh -           kWh

Belasing > 50.000 kWh -           kWh

ODE <= 10.000 kWh 2.950       kWh 0,03000 €         88,50 €         

ODE > 10.000  - 50.000kWh -           kWh

ODE > 50.000 kWh -           kWh

Teruggave energiebelasting 461,62-€        

---> -94,99€               

netwerkbeheer

capaciteit aantal tarief totaal

Liander 3x25A 1 140,48€           140,48€        

vaste leveringskosten&transport 1 328,69€           328,69€        

---> 469,17€              

544,11€              

BTW 21% 114,26€              

Bron: woningbezetting Totaal per woning : 658,37€        

Totaal woningen: ---> 26.334,72€    

Individueel elektraverbruik loftwoningen

verbruikscijfers verbruik tarief totaal

Normaal tarief (gemiddeld per woning) -           kWh

Dal tarief (gemiddeld per woning) -           kWh

1 tarief (gemiddeld per woning) 1.800       kWh 0,05760 €         103,69 €       

---> 103,69€              

energiebelasting verbruik tarief totaal

Belasting <= 10.000 kWh 1.800       kWh 0,09428 €         169,70 €       

Belasting > 10.000  - <= 50.000 kWh -           kWh

Belasing > 50.000 kWh -           kWh

ODE <= 10.000 kWh 1.800       kWh 0,03000 €         54,00 €         

ODE > 10.000  - 50.000kWh -           kWh

ODE > 50.000 kWh -           kWh

Teruggave energiebelasting 461,62-€        

---> -237,92€             

netwerkbeheer

capaciteit aantal tarief totaal

Liander 3x25A 1 140,48€           140,48€        

vaste leveringskosten&transport 1 328,69€           328,69€        

---> 469,17€              

334,94€              

BTW 21% 70,34€                

Bron: woningbezetting Totaal per woning : 405,28€        

Totaal woningen: ---> 9.726,66€      

CO2 uitstoot verbruik emissie/eenh totaal

Elektraverbruik VvE 20.872 kWh 0,65 13.567 kg/jaar

Elektraverbruik appartementen 118.000 kWh 0,65 76.700 kg/jaar

Elektraverbruik loftwoningen 43.200 kWh 0,65 28.080 kg/jaar

118.347 kg/jaar
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Bijlage 2 

Berekening van de EP-2 en energielabel 

 

 

 

 

Huidige situatie

Type ligging aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range

Type A Hoekwoning 9 289 D H 1 362 F J

250 - <= 290 290 - <= 335 335 - <= 380

Type B Hoekwoning 9 298 E I 1 372 F J

290 - <= 335 290 - <= 335 335 - <= 380

Type C Hoekwoning 9 259 D H 1 331 E I

250 - <= 290 290 - <= 335 290 - <= 335

Type D Hoekwoning 9 254 D H 1 330 E I

250 - <= 290 290 - <= 335 290 - <= 335

Loftwoningen Hoekwoning 4 168 B F 4 165 B F

160 - <= 190 160 - <= 190 160 - <= 190

Loftwoningen tussenwoning 8 160 B F 8 170 B F

160 - <= 190 160 - <= 190 160 - <= 190

319 E I

EP-2 (kWh/m2) : 290 - <= 335 290 - <= 335

Onder het dakOnderste bouwlaag Tussenverdieping

Pakket 1 Hr++ glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen

Type ligging aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range

Type A Hoekwoning 9 236 C G 1 249 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Type B Hoekwoning 9 249 C G 1 289 D H

190 - <= 250 250 - <= 290 250 - <= 290

Type C Hoekwoning 9 216 C G 1 242 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Type D Hoekwoning 9 211 C G 1 226 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Loftwoningen Hoekwoning 4 160 A E 4 144 A E

105 - <= 160 105 - <= 160 105 - <= 160

Loftwoningen tussenwoning 8 152 A E 8 134 A E

105 - <= 160 105 - <= 160 105 - <= 160

199 C G

EP-2 (kWh/m2) : 190 - <= 250 190 - <= 250

Onderste bouwlaag Tussenverdieping Onder het dak

Pakket 2  Triple glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen

Type ligging aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range

Type A Hoekwoning 9 232 C G 1 245 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Type B Hoekwoning 9 244 C G 1 257 D H

190 - <= 250 250 - <= 290 250 - <= 290

Type C Hoekwoning 9 211 C G 1 239 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Type D Hoekwoning 9 206 C G 1 223 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Loftwoningen Hoekwoning 4 160 A E 4 144 A E

105 - <= 160 105 - <= 160 105 - <= 160

Loftwoningen tussenwoning 8 152 A E 8 134 A E

105 - <= 160 105 - <= 160 105 - <= 160

195 C G

EP-2 (kWh/m2) : 190 - <= 250 190 - <= 250

Onderste bouwlaag Tussenverdieping Onder het dak
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Pakket 3  Triple glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen, spouwmuurisolatie

Type ligging aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range

Type A Hoekwoning 9 196 C G 1 217 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Type B Hoekwoning 9 200 C G 1 219 C G

190 - <= 250 190 - <= 250 190 - <= 250

Type C Hoekwoning 9 182 B F 1 212 C G

160 - <= 190 190 - <= 250 190 - <= 250

Type D Hoekwoning 9 189 B F 1 196 C G

160 - <= 190 190 - <= 250 190 - <= 250

Loftwoningen Hoekwoning 4 160 A E 4 140 A E

105 - <= 160 105 - <= 160 105 - <= 160

Loftwoningen tussenwoning 8 152 A E 8 131 A E

105 - <= 160 105 - <= 160 105 - <= 160

175 B F

EP-2 (kWh/m2) : 160 - <= 190 160 - <= 190

Onderste bouwlaag Tussenverdieping Onder het dak

ZEP  Zeer energiezuinig pakket

Type ligging aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range aantal
EP-2 

(kWh/m
2
)

label/ range

Type A Hoekwoning 9 88 A+ D 1 93 A+ D

75 - <=105 75 - <=105 75 - <=105

Type B Hoekwoning 9 92 A+ D 1 96 A+ D

75 - <=105 75 - <=105 75 - <=105

Type C Hoekwoning 9 83 A+ D 1 91 A+ D

75 - <=105 75 - <=105 75 - <=105

Type D Hoekwoning 9 88 A+ D 1 94 A+ D

75 - <=105 75 - <=105 75 - <=105

Loftwoningen Hoekwoning 4 88 A+ D 4 90 A+ D

75 - <=105 75 - <=105 75 - <=105

Loftwoningen tussenwoning 8 81 A+ D 8 78 A+ D

75 - <=105 75 - <=105 75 - <=105

86 A+ D

EP-2 (kWh/m2) : 75 - <=105 75 - <=105

Onderste bouwlaag Tussenverdieping Onder het dak
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Bijlage 3 

Investeringsbegroting 

 
 

 
 

0. Onderzoeken Omschrijving locatie hvh eenh €/eenh prijs 4.557€                

Onderzoek 1 Asbestonderzoek Gebouw 1 pst 2.057,30€      2.057,30€      

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen Gebouw 1 pst 2.500,00€      2.500,00€      

1. Installaties Omschrijving gebruik hvh eenh bedrag prijs 636.754€            

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer Mechanische ventilatie 64 w on 2.828,78€      181.042,08€  

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp) Zonnepanelen 36 st 11.592,00€    417.312,00€  

Verw arming Waterzijdig inregelen Verw arming 64 st 600,00€         38.400,00€    

2. Daken Omschrijving locatie hvh eenh bedrag prijs 143.239€            

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W Plat dak 557 m² 257,16€         143.239,26€  

3. Gevels Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs -€                         

4. Kozijnen Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs 672.859€            

Kozijn en raam Kunststof kozijn met HR++ glas; Ug=1,2 W/m²K met ventilatierooster Kozijn en raam 947 m² 576,04€         545.512,69€  

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K Buitendeuren 140 m² 874,35€         122.409,13€  

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. HR++ glas in bestaand kozijn; U ≤ 1,2 W/m².K Panelen 48 m² 102,86€         4.937,51€      

5. Vloeren Omschrijving begrenzing hvh eenheid bedrag prijs -€                         

Totaal exclusief opslagen en BTW 1.457.410€        

Hr++ glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen

Staartkosten Eindtotaal 1.457.410€        

Onvoorzien 5,0% 72.870€             

Omgevingsvergunning 1,5% 21.861€             

Planvoorbereiding 4,0% 58.296€             

Toezicht 1,5% 21.861€             

1.632.299€        

BTW 21,0% 342.783€           

Investering Pakket 1  1.975.082€        

Pakket 1  

0. Onderzoeken Omschrijving locatie hvh eenh €/eenh prijs 4.557€                

Onderzoek 1 Asbestonderzoek Gebouw 1 pst 2.057,30€      2.057,30€      

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen Gebouw 1 pst 2.500,00€      2.500,00€      

1. Installaties Omschrijving gebruik hvh eenh bedrag prijs 636.754€            

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer Mechanische ventilatie 64 w on 2.828,78€      181.042,08€  

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp) Zonnepanelen 36 st 11.592,00€    417.312,00€  

Verw arming Waterzijdig inregelen Verw arming 64 st 600,00€         38.400,00€    

2. Daken Omschrijving locatie hvh eenh bedrag prijs 143.239€            

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W Plat dak 557 m² 257,16€         143.239,26€  

3. Gevels Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs -€                         

4. Kozijnen Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs 738.153€            

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster Kozijn en raam 947 m² 642,91€         608.831,13€  

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K Buitendeuren 140 m² 874,35€         122.409,13€  

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. triple glas in nieuw  kozijn; U ≤ 0,7 W/m².K Panelen 48 m² 144,01€         6.912,52€      

5. Vloeren Omschrijving begrenzing hvh eenheid bedrag prijs -€                         

Totaal exclusief opslagen en BTW 1.522.703€        

Triple glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen

Staartkosten Eindtotaal 1.522.703€        

Onvoorzien 5,0% 76.135€             

Omgevingsvergunning 1,5% 22.841€             

Planvoorbereiding 3,5% 53.295€             

Toezicht 1,5% 22.841€             

1.697.814€        

BTW 21,0% 356.541€           

Investering Pakket 2  2.054.355€        

Pakket 2  
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0. Onderzoeken Omschrijving locatie hvh eenh €/eenh prijs 5.586€                

Onderzoek 1 Asbestonderzoek Gebouw 1 pst 2.057,30€      2.057,30€      

Onderzoek 2 Spouw muuronderzoek Buitengevels 1 pst 1.028,65€      1.029€           

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen Gebouw 1 pst 2.500,00€      2.500,00€      

1. Installaties Omschrijving gebruik hvh eenh bedrag prijs 636.754€            

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer Mechanische ventilatie 64 w on 2.828,78€      181.042,08€  

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp) Zonnepanelen 36 st 11.592,00€    417.312,00€  

Verw arming Waterzijdig inregelen Verw arming 64 st 600,00€         38.400,00€    

2. Daken Omschrijving locatie hvh eenh bedrag prijs 143.239€            

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W Plat dak 557 m² 257,16€         143.239,26€  

3. Gevels Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs 25.053€              

Buitengevels Na-isolatie, HR IsoWool, spouw breedte 40-80mm, Rc>1,36m².K/W Buitengevels 1433 m² 17,49€           25.053€         

4. Kozijnen Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs 738.153€            

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster Kozijn en raam 947 m² 642,91€         608.831,13€  

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K Buitendeuren 140 m² 874,35€         122.409,13€  

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. triple glas in nieuw  kozijn; U ≤ 0,7 W/m².K Panelen 48 m² 144,01€         6.912,52€      

5. Vloeren Omschrijving begrenzing hvh eenheid bedrag prijs -€                         

Totaal exclusief opslagen en BTW 1.548.785€        

Triple glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen, spouwmuurisolatie

Staartkosten Eindtotaal 1.548.785€        

Onvoorzien 5,0% 77.439€             

Omgevingsvergunning 1,5% 23.232€             

Planvoorbereiding 3,5% 54.207€             

Toezicht 1,5% 23.232€             

1.726.895€        

BTW 21,0% 362.648€           

Investering Pakket 3  2.089.543€        

Pakket 3  

0. Onderzoeken Omschrijving locatie hvh eenh €/eenh prijs 8.158€                

Onderzoek 1 Asbestonderzoek Gebouw 1 pst 2.057,30€      2.057,30€      

Onderzoek 2 Gevelonderzoek (ankers, luchtspouw , constructie) Buitengevels 1 pst 3.600,27€      3.600€           

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen Gebouw 1 pst 2.500,00€      2.500,00€      

1. Installaties Omschrijving gebruik hvh eenh bedrag prijs 1.020.754€        

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer Mechanische ventilatie 64 w on 2.828,78€      181.042,08€  

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp) Zonnepanelen 36 st 11.592,00€    417.312,00€  

Verw arming Waterzijdig inregelen Verw arming 64 st 600,00€         38.400,00€    

Verw armingsinstallatie Aansluiting w armtenet en toebehoren Verw arming 64 post / w oning 6.000,00€      € 384.000

2. Daken Omschrijving locatie hvh eenh bedrag prijs 143.239€            

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W Plat dak 557 m² 257,16€         143.239,26€  

3. Gevels Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs 459.768€            

Buitengevels Gevelsysteem, isolatieplaten, dikte 160mm, afw erking steenstrips, Rc=5,36m².K/W Buitengevels 1596 m² 288,02€         459.768€       

4. Kozijnen Omschrijving gevel hvh eenh bedrag prijs 1.075.604€        

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster Kozijn en raam 947 m² 642,91€         608.831,13€  

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K Buitendeuren 140 m² 874,35€         122.409,13€  

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. triple glas in nieuw  kozijn; U ≤ 0,7 W/m².K Panelen 48 m² 144,01€         6.912,52€      

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster Portiek 45 m² 642,91€         28.866€         

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K Portiek 20 m² 874,35€         17.487€         

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster Loften 453 m² 642,91€         291.098€       

5. Vloeren Omschrijving begrenzing hvh eenheid bedrag prijs 68.313€              

Begane grondvloer Vloerisolatie, Isobooster T5, dikte 56mm, verlaagdplafond, Rc=4,6m².K/W Begane grondvloer 249 m² 149,15€         37.139€         

Begane grondvloer Vloerisolatie, Isobooster T5, dikte 56mm, verlaagdplafond, Rc=4,6m².K/W Begane grondvloer 209 m² 149,15€         31.173€         

Totaal exclusief opslagen en BTW 2.775.835€        

Zeer energiezuinig pakket

Staartkosten Eindtotaal 2.775.835€        

Onvoorzien 5,0% 138.792€           

Omgevingsvergunning 1,0% 27.758€             

Planvoorbereiding 3,0% 83.275€             

Toezicht 1,5% 41.638€             

3.067.298€        

BTW 21,0% 644.133€           

Investering ZEP  3.711.430€        

ZEP  
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Bijlage 4 

Subsidieberekening 

 
 

 
 

0. Onderzoeken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  

Onderzoek 1 Asbestonderzoek     

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen  

1. Installaties Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal 39.040,00€              

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer   550,00€         35.200,00€     

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp)     

Verw arming Waterzijdig inregelen 60,00€           3.840,00€       

2. Daken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal 11.140,00€              

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W  20,00€           11.140,00€     

3. Gevels Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  

4. Kozijnen Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  % glas  totaal 33.464,25€              

Kozijn en raam Kunststof kozijn met HR++ glas; Ug=1,2 W/m²K met ventilatierooster   35,00€           65% 21.544,25€     

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K   80,00€           11.200,00€     

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. HR++ glas in bestaand kozijn; U ≤ 1,2 W/m².K   15,00€           720,00€          

5. Vloeren Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  

Subsidie Pakket 1 83.644€                 

Hr++ glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen

Maximale subsidie voor VvE

Per woning 10.000€    640.000€      83.644€                 

83.644€                 

Subsidie Pakket 1  83.644€                 

Pakket 1  

0. Onderzoeken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                            - 

Onderzoek 1 Asbestonderzoek     

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen  

1. Installaties Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                39.040 

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer   550,00€         35.200,00€     

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp)     

Verw arming Waterzijdig inregelen 60,00€           3.840,00€       

2. Daken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                11.140 

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W  20,00€           11.140,00€     

3. Gevels Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                            - 

4. Kozijnen Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  % glas  totaal  €                76.355 

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster   100,00€         65% 61.555,00€     

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K   80,00€           11.200,00€     

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. triple glas in nieuw  kozijn; U ≤ 0,7 W/m².K   75,00€           3.600,00€       

5. Vloeren Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                            - 

Subsidie Pakket 2 126.535€               

Triple glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen

Maximale subsidie voor VvE

Per koopwoning 10.000€    640.000€      126.535€               

126.535€              

Subsidie Pakket 2  126.535€              

Pakket 2  
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0. Onderzoeken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                            - 

Onderzoek 1 Asbestonderzoek     

Onderzoek 2 Spouw muuronderzoek    

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen  

1. Installaties Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                39.040 

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer   550,00€         35.200,00€     

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp)     

Verw arming Waterzijdig inregelen 60,00€           3.840,00€       

2. Daken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                11.140 

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W  20,00€           11.140,00€     

3. Gevels Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                   7.163 

Buitengevels Na-isolatie, HR IsoWool, spouw breedte 40-80mm, Rc>1,36m².K/W  5,00€             7.163,33€       

4. Kozijnen Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  % glas  totaal  €                76.355 

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster   100,00€         65% 61.555,00€     

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K   80,00€           11.200,00€     

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. triple glas in nieuw  kozijn; U ≤ 0,7 W/m².K   75,00€           3.600,00€       

5. Vloeren Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                            - 

Subsidie Pakket 3 133.698€               

Triple glas, waterzijdig inregelen, dakisolatie, vraaggestuurde ventilatie en PV panelen, spouwmuurisolatie

Maximale subsidie voor VvE

Per koopwoning 10.000€    640.000€      133.698€               

133.698€              

Subsidie Pakket 3  133.698€              

Pakket 3  

0. Onderzoeken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                            - 

Onderzoek 1 Asbestonderzoek     

Onderzoek 2 Gevelonderzoek (ankers, luchtspouw , constructie)    

Onderzoek 2 Waterzijdig inregelen  

1. Installaties Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €              231.040 

Mechanische ventilatie Centraal vraaggestuurd, CO2-sturing, natuurlijke toevoer   550,00€         35.200,00€     

Zonnepanelen PV systeem (per paneel 280 Wp)     

Verw arming Waterzijdig inregelen 60,00€           3.840,00€       

Verw armingsinstallatie Aansluiting w armtenet en toebehoren 3.000,00€      192.000€        

2. Daken Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                11.140 

Plat dak Warmdakconstructie; PIR isolatieplaat, dikte 140mm, Rc=6,58m².K/W  20,00€           11.140,00€     

3. Gevels Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                39.907 

Buitengevels Gevelsysteem, isolatieplaten, dikte 160mm, afw erking steenstrips, Rc=5,36m².K/W  25,00€           39.907,43€     

4. Kozijnen Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  % glas  totaal  €              126.152 

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster   100,00€         65% 61.555,00€     

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K   80,00€           11.200,00€     

Panelen Geisoleerde panelen i.c.m. triple glas in nieuw  kozijn; U ≤ 0,7 W/m².K   75,00€           3.600,00€       

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster   100,00€         65% 2.918,50€       

Buitendeuren Isolerende buitendeuren; U= 1,5 W/m².K   80,00€           1.600,00€       

Kozijn en raam Kunststof kozijn; Uf=1,5 W/m²K; triple glas; Ug=0,7 W/m²K met ventilatierooster   100,00€         45.278,48€     

5. Vloeren Omschrijving Amsterdam ISDE SEEH VvE  totaal  €                   3.206 

Begane grondvloer Vloerisolatie, Isobooster T5, dikte 56mm, verlaagdplafond, Rc=4,6m².K/W  7,00€             1.743,00€       

Begane grondvloer Vloerisolatie, Isobooster T5, dikte 56mm, verlaagdplafond, Rc=4,6m².K/W  7,00€             1.463,00€       

Subsidie Zeer energiezuinig pakket 411.445€               

Zeer energiezuinig pakket

Maximale subsidie voor VvE

Per koopwoning 10.000€    640.000€      411.445€               

Subside Zeer energiezuinig pakket 411.445€               

2800000 Aantal won bedrag

64 4.000€          256.000€               

Subsidie ZEP  667.445€              

ZEP  


